
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a 

Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 

aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a 

Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington Ia 4 aprilie
1949

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea tuturor membrilor 
săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord şi cu 
principiile Cartei Naţiunilor Unite. Tratatul Atlanticului de Nord a fost semnat la data de 4 
aprilie 1949. Principiul central al existenţei sale este cel al apărării colective; orice atac 
împotriva unuia sau mai multor state membre este considerat un atac împotriva tuturor. 
Angajamentul de apărare colectivă, prevăzut prin articolul 5 al Tratatului Atlanticului de 
Nord, este în conformitate cu articolul 51 al Cartei Naţiunilor Unite, care reafirmă dreptul 
inalienabil al statelor independente la apărarea individuală sau colectivă.

Politica Aliată a Uşilor Deschise a reprezentat una dintre politicile de succes ale NATO, 
fiecare etapă a acestui proces contribuind, în mod semnificativ, la consolidarea securităţii şi 
stabilităţii spaţiului euroatlantic şi la o mai eficientă promovare a obiectivelor Alianţei, în 
raport cu regiunile din vecinătatea sa.

Ultimul val de extindere al Alianţei a avut loc la Summitul NATQ>tlirfeiulî4^f2018, când 
Republicii Macedonia de Nord i-a fost adresată invitaţia formală da ătlerârei; j
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La 6 februarie 2019 a fost semnat Protocolul de aderare la NATO a Republicii Macedonia de 
Nord. In acest moment, NATO are 30 de membri, Republica Finlanda şi Regatul Suediei 
urmând a fi cel de-al 31-lea, respectiv al 32-lea membri, o dată cu depunerea instrumentelor 
de ratificare.
A

In contextul actual de securitate, atât regional, cât şi internaţional, marcat de războiul din 
Ucraina şi de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, continuarea procesului de extindere 
cu două state poziţionate strategic pentru securitatea spaţiului euroatlantic în întregul său şi 
care dispun de armate dotate cu echipamente moderne interoperabile cu cele ale structurii de 
forţe a Alianţei, constituie o garanţie suplimentară a menţinerii şi consolidării credibilităţii 
NATO în raport cu provocările externe.

România a fost unul dintre susţinătorii marcanţi ai politicii Uşilor Deschise, considerând că 
aceasta trebuie să aibă loc, ţinând cont de două aspecte:

(1) să se adreseze tuturor democraţiilor europene care împărtăşesc valorile Alianţei, care 
sunt dispuse şi capabile să-şi asume responsabilităţile şi obligaţiile ce le revin în urma 
aderării şi a căror aderare propriu-zisă poate contribui la securitatea spaţiului 
euroatlantic.

(2) deciziile asupra procesului de extindere să aparţină exclusiv NATO.

Din această perspectivă, decizia şefilor de state şi de guverne NATO, din iunie 2022, de a 
adresa Finlandei şi Suediei invitaţia de aderare la Alianţă, a demonstrat, în mod ferm şi 
fără echivoc, că Alianţa Nord-Atlantică îşi respectă angajamentele luate faţă de statele 
aspirante de a le evalua performanţele în mod individual. Iară a se lăsa influenţată de factori 
externi. Decizia din iunie 2022 şi, ulterior, semnarea protocoalelor de aderare a Finlandei 
şi Suediei la NATO (Bruxelles, 5 iulie 2022), care lansează procesul de ratificare în fiecare 
ţară membră, va fi benefică pentru securitatea acestor state, va întări NATO şi va face zona 
euroatlantică mai sigură.

1. în căzu] proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează 
cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în 
cauza, însoţite de elementele de identificare ale acestora.
Nu este cazul.

42. Schimbări preconizate
Ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Finlanda la TratatullAtîanticuluŢde'Nord, 
semnat la Bruxelles, Ia 5 iulie 2022, şi a Protocolului de aderare a Regatului' Suediei la 
Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022'’riepr4^iiiţă.:îo'^ etapă 

procedurală în parcursul acestor ţări spre calitatea de membre cu drepturi depline ăle NATO. 
Prin ratificarea acestor Protocoale, România îşi exprimă consimţământul pentru ca Finlanda 
şi Suedia să devină a 31-a, respectiv, a 32-a ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice. Integrarea
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acestor state, ancorate ferm în valorile comunităţii euroatlantice şi cu o capacitate 
considerabilă de a consolida securitatea Alianţei, va fi un câştig strategic valoros pentru 
Alianţă.

3. Alte informaţii

Protocoalele de aderare ale Finlandei şi Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord vor intra în 
vigoare după îndeplinirea, de către toate statele membre NATO, a procedurilor legale interne 
necesare în acest sens. Ulterior, Secretarul General al NATO va adresa Guvernelor Republicii 
Finlanda şi Regatului Suediei, în numele tuturor statelor membre NATO, o invitaţie de 
aderare la Tratatul Atlanticului de Nord. Cele două state vor deveni parte la acest tratat la 
data depunerii instrumentelor de aderare la Guvernul Statelor Unite ale Americii, depozitarul 
Tratatului.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Nu este cazul.

1.1. Impactul asupra mediului concurenţial si domeniului ajutoarelor de stat
Nu este cazul.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social
Nu este cazul.
4. Impact asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe terme^ui]^g-(p€ 5 ani)

Proiectul de act normativ nu se referă Ia acest subiect.
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Secţiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare

1, Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 
Nu este cazul.

v V

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministefîâk îri conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr, 750/2005 privindv'^c6nstituirea\j.consiliilor 
interministeriale permanente v . <j
Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr.817 /2022.
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b) Consiliu] Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea actului normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ
Proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, 
conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizionalâ în administraţia publică.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare . ii .‘-

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normajiyi^de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea uhor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor existente ;; ■
Nu este cazul.
2, Alte informaţii
Nu este cazul.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru ratificarea 

Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la 

Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, 

semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului 

de Nord, semnat la Washington Ia 4 aprilie 1949 , pe care îl supunem Preşedintelui 

României spre aprobare, pentru a fi supus Parlamentului spre adoptare, cu procedura de 

urgenţă prevăzută de art.76 alin. (3) din Constituţia României, republicată,.
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